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Resumo:Este artigo apresenta uma abordagem sobre a aquisição de aprendizes, a partir das 
principais perspectivas de Jeremy Harmer, concernente ao papel do professor e que 
necessidades os alunos têm para se tornarem bons aprendizes.  
O objetivo principal é refletir sobre conceitos básicos e comuns da aprendizagem e como 
superar as dificuldades relacionadas à falta dela. 
 
Palavras-chave:Aprendizagem – aprendiz – professor – aluno – motivação  
 
PRIMEIRAS IMPRESSÕES 
 
Muitos fatores precisam ser levados em consideração quando considerar as qualidades de bons 
aprendizes. Quais são suas experiências passadas sobre aprendizagem? Por que um método é 
apropriado para o estudante A e não é para o estudante B? Porque cada estudante traz uma 
única personalidade para a sala de aula, é freqüentemente difícil assegurar os fatores 
envolvidos. 
 
Algumas pesquisas na Inglaterra queriam determinar por que algumas crianças que aprendiam 
a tocar instrumentos musicais se tornavam muito boas no que estavam fazendo e outras 
permaneciam no mesmo patamar. Eles descobriram que o fator mais importante foi 
simplesmente o número de horas que as crianças tinham praticado. Não diz por que algumas 
crianças praticam mais que outras, nem o tipo de prática que exercem, nem por que estas 
crianças excepcionais que se tornaram artistas experientes até quando não praticam tanto 
quanto as outras. 
 
O que precisamos saber é se há alguma generalização que nos ajudarão a encorajar os hábitos 
dos alunos que os ajudarão individual ou coletivamente. Então nós podemos acrescentá-los ao 
tipo de achados de pesquisa descritos aqui. 
 
MOTIVAÇÃO 
 
O que pensamos sobre os métodos de ensino usados – ou as razões para a aprendizagem – os 
professores  e alunos nestes casos têm um número de coisas a seu lado: eles estão altamente 
motivados, querem aprender e têm poderosas razões para fazer isso – incluindo, é claro, um 
medo de fracasso. 
 
O desejo de aprender pode vir de muitas razões. Talvez os estudantes gostem do conteúdo ou 
simplesmente estejam interessados em ver como é. Por outro lado, eles podem ter uma razão 
prática para seu estudo. Eles querem aprender sobre um instrumento para tocar numa 
orquestra, aprender Inglês para assistir a filmes sem legenda, estudar Tai Chi para se 
tornarem mais esbeltos e relaxados ou ir a aulas de culinária para preparar comidas melhores. 
 
Se bons aprendizes são aqueles que têm uma atitude positiva acerca de seu assunto, o que 
podemos fazer se conseguirmos alunos que não agem assim?  
 
Uma das principais tarefas para professores é provocar interesse e envolvimento no assunto 
até quando os estudantes não estiverem inicialmente interessados nele. É pela escolha do 
tópico e pela linguagem ou atividade que eles poderão mudar a aula. É por sua atitude em 
participar da sala, sua consciência, seu humor e sua seriedade que eles podem influenciar seus 
alunos. É por seu próprio comportamento e entusiasmo que eles podem inspirar. 
 
Os professores não são, contudo, responsáveis pela motivação de seus alunos. Eles podem 
apenas encorajar por palavra e ações. A motivação real vem de cada indivíduo. 
 
Em muitas escolas, uma porcentagem significativa de tempo é dada ao auto-estudo. Lá há um 
professor competente para oferecer ajuda ou aconselhar, mas a idéia é que os estudantes 
escolham o que querem fazer baseado em seus próprios interesses e necessidades.  



Eles podem decidir se querem ir à escola, fazer o que gostariam, tomar responsabilidade pelo 
seu próprio estudo. 
 
Claro que nem todas as escolas têm as facilidades de auto-estudo. São caras para elaborar e 
precisam de espaço e tempo. Mas o princípio que os aprendizes deveriam carregar para sua 
aprendizagem é que nós precisamos promover com ou sem recursos físicos. A aprendizagem é 
uma parceria entre professor e aluno. 
 
Conseguir que os alunos façam várias atividades em casa como trabalho escrito, exercícios, 
composições ou o próprio estudo é a melhor forma de encorajar a autonomia do aluno. O que 
é importante é que o professor precisa escolher o tipo correto de tarefa para seu aluno. Ela 
deve ser a seu nível e não levar muito tempo – ou ocupar pouco tempo. Mais importante do 
que isto é que os professores precisam seguir a atividade na mesma proporção, impondo as 
mesmas diretrizes a si mesmos como se fossem fazer com seus alunos. 
 
Como professores, então, cabe a nós encorajar os estudantes a seguir a carga de 
aprendizagem, guiando-os em sua própria escolha de trabalho ou em casa ou em centros de 
auto-estudo(se existirem) e discutir planos individuais de estudo. O mais importante, contudo, 
é ser sensato a suas expectativa de aprendizagem e agir de acordo com ela. 
 
O QUE BONS APRENDIZES DESEJAM? 
 
-Desejo de ouvir → bons aprendizes ouvem o que está acontecendo, não apenas no sentido de 
prestar atenção mas no sentido de aferir o objetivo da aula. 
 
-Desejo de experimentar → Alguns aprendizes são preparados para correr riscos, tentar coisas 
e ver como funcionam. 
 
-Desejo de fazer perguntas → Embora alguns professores se sintam irritados com alunos que 
estão constantemente fazendo perguntas difíceis, o intuito de descobrir por que é parte da 
bagagem do aprendiz de sucesso. Bons professores freqüentemente convidam o aluno a 
perguntar se eles entenderam alguma coisa. Bons aprendizes fazem isto, julgando quando for 
apropriado fazer isto ou não. 
 
-Desejo de pensar em como aprender → Bons aprendizes trazem ou inventam suas próprias 
habilidades quando vão à aula ou quando estudam sozinhos. Eles pensam sobre a melhor 
maneira de compreender as orações subordinadas, o uso dos pronomes relativos em inglês, a 
equação de 2° grau, tentando uma compreensão geral  e como escrever relatos a seu modo. 
 
-Desejo de aceitar correção → Bons aprendizes são preparados para serem corrigidos se isso 
ajudá-los. Eles são afiados para conseguir retorno de seu professor e agir como foram 
requisitados. Isso só ocorre quando há uma crítica construtiva melhor do que castigá-los por 
que erraram.  Dar retorno envolve valorizar o que os estudantes fizeram de correto e oferecer-
lhes a habilidade de fazer as coisas que foram aproveitadas de modo melhor.     
 
EM BUSCA DE UMA CONCLUSÃO 
 
Com este estudo, constata-se que qualquer pessoa tem habilidades para aprender o que 
desejar, desde que suas qualidades sejam  apreciadas coerentemente. 
 
O segredo de se estabelecer uma aprendizagem de sucesso é oferecer condições de o aluno se 
interessar pelo tema abordado, remetendo-se a conceitos e exemplificações  que tornariam o 
conteúdo útil em qualquer situação. 
 
Entretanto, parte do próprio aprendiz o “desenrolar da carruagem”, ou seja, a despeito de toda 
a “performance” que o professor tem que desempenhar. É o seu retorno que proporcionará 
condições de uma aprendizagem proveitosa.  
 



Ouvir, experimentar, questionar, refletir sobre seus méritos e limitações são atitudes que 
nunca poderão sair da agenda mental do aprendiz. A união de tudo isso certamente 
proporcionará resultados positivos. 
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